Velkommen
Jordemoderuddannelsen ønsker dig tillykke med optagelsen
og velkommen hos os i Esbjerg
Du skal onsdag d. 1. september kl. 9.00 møde på
Jordemoderuddannelsen
UC Syd, Degnevej 16, Bygning 2, 1.sal
Lokale 2209
6705 Esbjerg Ø
(Det er nemmest at komme ind i bygning 2 via adressen Skolebakken 173)

Corona retningslinjer
Da disse opdateres løbende, beder vi dig om, at du holder dig orienteret på UC SYDs corona-hjemmeside
https://www.ucsyd.dk/corona i forhold til, hvilke retningslinjer der er gælder, når det bliver studiestartstid.
Din start på uddannelsen
Skema for introduktionsugen finder du på studiestartssiden.
Vi vil gerne bede dig lave en lille præsentation af dig selv på et A4-ark. Hvor kommer du fra? Hvilke uddannelses/
erhvervsmæssige erfaringer har du? Hvad interesserer du dig for? Samt måske et foto af dig selv og din familie/
kæreste/ hund/ kat/ hest osv. Kun fantasien sætter grænser.
Denne præsentation kan du bruge som udgangspunkt, når vi i introduktionsugen skal præsenteres os for hinanden.
Efterfølgende vil den blive placeret i en holder i jeres lokale, så I kan læse om hinanden.
Sæt X i kalenderen
Fra den 8. til den 9. september har vi planlagt en hyttetur til Fanø. Det er vigtigt for os, at du deltager i denne tur, da vi
under hele uddannelsen prioriterer fællesskabet og det sociale højt.
På turen vil du få god mulighed for at lære alle dine medstuderende at kende. Desuden vil studerende fra Jordemoder
Studerendes Råd (JSR) deltage.
Du skal medbringe lagen, sovepose og viskestykke samt tøj og fodtøj. Vi skal en tur til stranden, og det blæser næsten
altid på Fanø.
(Vær opmærksom på, at dele af introduktionsprogrammet kan ændre sig i.h.t. COVID-19 retningslinjer)
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Har du spørgsmål så kan tutorer og jordemoderstuderende hjælpe
Vi har bedt en studerende fra hold JM20S (3. semester) om at være din tutor. Du er meget velkommen til at kontakte din
tutor inden studiestart, hvis du har spørgsmål. Du vil senest i uge 33 modtage besked om, hvem din tutor er, beskeden
kommer i din e-Boks.
På jordemoderuddannelsen har vi en lukket facebookgruppe for studerende. Facebookgruppen hedder: Jordemoderuddannelsen i Esbjerg - det sociale site. Du kan sige hej, men du kan også bruge gruppen til f.eks. at stille spørgsmål, til at
lede efter en at følges med den første dag, eller måske finde en at mødes med inden du starter.
Søger du bolig eller en roomie
Hvis du skal flytte til byen, har vi også en facebookside, hvor jordemoderstuderende hjælper hinanden med at finde bolig
og evt. en roomie, siden hedder: Lejeboliger for jordemoderstuderende i Esbjerg.
Skulle du ikke være bruger af Facebook, kan du kontakte Sanne Nim på 7266 2802, så finder vi en anden løsning.
Bøger
En foreløbig litteraturliste finder du på studiestartssiden, men vi gør opmærksom på, at du i løbet af 1. semester formodentlig skal anskaffe yderligere litteratur.
I løbet af hele uddannelsen må du regne med at skulle bruge et samlet beløb på 15 – 20.000 kr. til bøger.
Det er en god ide at bestille bøgerne i god tid, da der kan forekomme flere ugers leveringstid.
Den første undervisning
I introduktionsugen har vi placeret lidt undervisning i anatomi og fysiologi. I den forbindelse vil vi bede dig læse nogle
sider i Anatomi og fysiologi-bogen ’Hånden på hjertet’ (den er på litteraturlisten). Det skal give en baggrundsforståelse,
hvorfor det ikke forventes, at du tager noter eller forstår det hele.
Siderne er:
s.17 - 21
s. 20 (Øv jer lidt på de latinske ”Forstavelser”)
s. 23 - 24 til: ”Cellemembranens lipider”
s. 29 ”Transport gennem cellemembranen” – s. 33 til: ”Pumper”
Spring informationerne i de farvede bokse over!
Praktiksted skal prioriteres nu
Jordemoderuddannelsen er 50 % praktik, så du skal allerede nu prioritere, hvor du gerne vil hen i praktikperioderne.
Læs om dette i praktikprioriteringsbrevet. Det er meget vigtigt, da der snart er deadline.
Hvis du har spørgsmål til uddannelsen
Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte de semesteransvarlige
•
Sanne Nim
Telefon 7266 2802
Mail snim@ucysd.dk
•

Anne-Louise Karstoft Klein
Telefon 7266 2814
Mail alka@ucsyd.dk

Vi glæder os til at se dig.
På vegne af hele personalet på Jordemoderuddannelsen

Studieleder Lene Kjærgård-Jensen
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